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  أمراض نخیل التمر الفطریة بالمملكة العربیة السعودیة
  مرض الخامج او مرض خیاس الطلع

 

االستاذ الدكتور محمد محمود الزیات، اخصائي زراعي صالح ابراهیم القعیط، دكتور حسن عصام الدین متولي، دكتور 
  ستاذ الدكتور محمد عبد القادر الجربيهاني عبد الرحمن ظفران، االستاذ الدكتور خالد سعد آل عبد السالم، مراجعة اال

  
  :التوزیع الجغرافي للمرض

حیث یطلق اسم الخامج على هذا المرض في . یسمى مرض عفن نورات النخیل بمرض الخامج او مرض خیاس الطلع
كلمة خامج و . معظم الدول العربیة وخاصة في شمال افریقیا وكذلك في دول العالم المختلفة حیث اشتهر بهذا االسم العربي

كما انه یعرف بدول الخلیج . هي اسم فاعل مشتق من خمج بمعنى فتر من ضعف او مرض، وخمج التمر اي فسد او نتن
وهي تعني فساد وعفن الطلع، كما قد یسمى ایضا في المنطقة الوسطى من ) خیاس الطلع(العربي والعراق باسم مرض 

م هو أول من كتب عن مرض عفن نورات النخیل، ثم تبعه 1925یا عام في ایطال Cavaraویعتبر كافارا . المملكة بالسوس
حیث ) م1958عام ( Martin، ومارتن )1931عام ( Fawcett، وفاوست )1928عام ( Chabrolinكل من شابرولین 

 Munierكما ذكر منیر ) مصر، سودان، لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب(اثبتوا وجود هذا المرض في دول شمال افریقیا 
  .وجوده في موریتانیا) م1952عام (

ولم یقتصر ظهور هذا المرض على شمال افریقیا فقط بل تبین انه ینتشر بكافة مناطق زراعة النخیل بالعراق من الشمال الى 
الجنوب، إال انه یتمركز في المنطقة الجنوبیة منها خاصة منطقة البصرة ومنطقة شط العرب كما في منطقة الفاو التي 

عام   Hussainم وحسین  1952عام  Allisonم تبعا لما ذكره الیسون 1949عام % 80االصابة بها نحو  وصلت
م ان هذا  1991وجود هذا المرض في فلسطین، ولقد ذكر الجربي عام ) مRaymer )1962ولقد ذكر رایمر . م1958

  .مارات العربیة المتحدة والبحرین والكویتالمرض قد سجل في دول الخلیج العربي بكل من المملكة العربیة السعودیة واال
ویعتبر هذا المرض من اخطر امراض النخیل بالمملكة العربیة السعودیة خاصة في المناطق الشمالیة بالجوف والقطیف التي 

ان هذا المرض یوجد بدرجة متوسطة في المناطق ) م1960عام (هذا ولقد ذكر أیوب % 70تصل نسبة االصابة بها الى 
على ان هذا المرض هو اخطر ) م1971عام (كما اشار مرعي . اویة ولكنه شدید الوطأة في الشمال خاصة بالجوفالصحر 

ولقد اكد ذلك ابو یمن بالن . امراض النخیل بالمملكة خالل شهري فبرایر ومارس،  كما الحظ اصابات به في نخیل الریاض
Abu-Yaman & Abu-Blan ) ض في الدرعیة والریاض والقصیم، كما اشار ابو حیث اتضح وجود المر ) م1972عام

مرض عفن ) م1983عام ( .Kassim et alهذا ولقد وجد قاسم واخرون . الى وجوده بالمناطق الشمالیة) م1982عام (ثریا 
ولقد اشار . وجود المرض في منطقة القصیم) م1984عام ( .Khairi et alنورات النخیل بجازان، كما اكد خیري واخرون 

الى وجود هذا المرض في المملكة العربیة السعودیة ولكنه ذكر حینئذ ان هذا المرض یبدو قلیل ) م1991عام (ربي الج
م بهذا المرض مابین 1983االهمیة في معظم مناطق المملكة ما عدا منطقة القطیف حیث تراوحت نسبة االصابة بها عام 

ذا المرض في الریاض والدرعیة والعماریة والقصیم والقطیف وجود ه) م2000- 1993اعوام (ولقد اكد الزیات %. 50-70
  .وبیشة، والحظ ارتباط هذا المرض بارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة

  

  :الضرر االقتصادي لالصاب بهذا المرض
، حیث انه یعتبر مرض خیاس الطلع من اخطر االمراض التي تسحق النویرات الزهریة لمجموعة كبیرة من اصناف النخیل

من الصعب جدًا انقاذ ایة نویرة زهریة عند حدوث اصابة بالطلع، وغالبا ماینجم عن اصابة جزء محدود منه تلف جمیع 
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وعادة مایظهر هذا المرض ثانیة على نفس الشجرة سنة بعد اخرى، كما یسهل  .النویرات االخرى الموجودة بنفس الطلع
باستعمال طلع مذكر مصاب او جار االخرى، خاصة عند اجراء عملیة التلقیح انتشاره الى األغاریض الزهریة على االش

كجم  40-30ویقدرر الضرر الذي قد یحدث في النخیل المصاب بشدة بفقد یتراوح مابین . حامًال لجراثیم الفطر الممرض
  .من الثمار للشجرة الواحدة

  

  :المسبب المرضي
وهو من الفطریات الناقصة من رتبة   .Mauginiella scaettae Cav قد یتسبب هذا المرض عن الفطر موجینیال سكاتي

Moniliales  وعائلةMoniliaceae  . م ان اسم هذا الفطر مرداف للفطر 1989 -ه1410ولقد ذكر العروسي في عام
Geotrichum scaettae (Cav.) Maire الفطر  وكذلكSporendonema epzoum (Corda) Cif.et Red .  

  
الفطر الممرض غالبًا في حالة نقیة في االنسجة المصابة، حیث یكون الفطر غزًال فطریًا من هیفات شفافة وعادة یوجد 

ویحدث التجرثم بتكوین سالسل من الجراثیم الكونیدیة . ومقسمة تعرف بالمیسلیوم لونه ابیض او وردي من خیوط دقیقة
صغیرة تعرف  ا المكونة لها مكونة سالسل من جراثیمالى الخالی)  Fragmantation(الشفافة نتیجة لتجزء الهیفات 

وتنفصل هذه الوحدات عن بعضها مكونة جراثیم  Arthrosporesوالتي قد تسمى بالجراثیم المتراصة  Oidiaباألودیات 
ضها وعر ) میكرون 50-10(احادیة او ثنائیة الخالیا ونادرًا في وحدات متعددة الخالیا، حیث یتراوح طول هذه االجزاء من 

ویحدث التجرثم في انسجة النخلة المصابة وكذلك في البیئات الصناعیة، حیث یكون الفطر ). میكرون 10- 5(من 
Mauginiella acaettae  عند تنمیته في بیئة صناعیة في المختبرات غزًال فطریًا تتكون علیه سالسل من الجراثیم الكونیدیة

   ).1شكل (الشفافة على شكل مسحوق ابیض اللون 
  
  
  
  

 

 

 

  

ویبقى الفطر بصورة رئیسیة على شكل غزل فطري غیر ظاهر في النویرات الزهریة المصابة المتبقیة على النخیل من الموسم 
السابق خاصة المذكرة منها وفي انسجة قواعد سعف النخیل المصاب والتي یبدو ان لها اهمیة خاصة في حدوث االصابة 

لة تكوینه، وهي المرحلة االكثر حساسیة، في حین قد ال تلعب الجراثیم دورًا مهمًا في مرح المتكررة حیث تحیط بالطلع خالل
  .بقاء المرض من سنة الخرى نظرًا لقصر فترة حیاتها

ویتم انتقال المرض من نخلة الى اخرى اثناء الموسم غالبًا بواسطة حبوب اللقاح الملوثة بالجراثیم او بأجزاء من النمو 
عند خروجه من آباط السعف، حیث یهاجم الفطر الطلع مباشرة دون الحاجة  فتحدث اصابة الطلع مبكراً  المیسلیومي للفطر،
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الى وجود الجروح، لیعطي غزًال فطریًا ینمو بین الخالیا وغالبًا مایبقى منحصرًا في الخالیا البرانشیمة ونادرًا مایدخل الى 
  .الشماریخ الزهریة، ثم الیلبث ان ینتج بعد ذلك الجراثیم بوفرةالحزم الوعائیة،  وفیما بعد یصل النمو الفطري الى 

الل الشتاء والربیع لفترة ولهذا یكون المرض شدید الوطأة في المناطق ذات الرطوبة العالیة او التي یهطل بها المطر الشدید خ
ْ 21- 15(وعلى هذا یبدو ان الشتاء الرطب البارد یالئم انتشار هذا المرض، كما ان المدى الحراري من . طویلة في الربیع ) م

  .ضروري لظهور وتطور مرض الخامج

  واحیانًا قد یتمكن الفطر

  Fusarium moniliforme J.Sheldon                                                     فیوزاریم مونیلیفورم

 Gibberella fujikuroi (Sawad) Ito                                               وطوره االسكي الكامل یسمى

  .Thielaviopsis paradoxa (De Seyn.) Hohn                           والفطر ثیالفیوبسز بارادوكسا 

  .Chalara paradoxa (De Seyn.) Sacc                              فطر كاالرا بارادوكسا والذي یسمى االن بال

  Ceratocystis paradoxa (Dade) C.Moreau                                     وطوره االسكي الكامل یسمى

   .من احداث هذا المرض
  

اریا قد تسبب هذا المرض في بعض مناطق المملكة حیث ذكر وكذلك وجد ایضًا ان هناك بعض االنواع من فطر االلترن
یسبب المرض في جازان كما ذكر خیري واخرون   Alternaria chlamydosporaان الفطر ) م1983عام (قاسم واخرون 

Khairi et al.  )1984ان الفطر ) مAlternaria alternate  یسبب المرض القصیم.  
  

  :أعراض المرض
یة االولى لهذا المرض على السطح الخارجي للطلع غیر المتفتح في بدایة خروجه في اوائل تظهر االعراض المرئ -  أ

خاصة عند قمة الطلعة المصابة، وتبدو ) الجف(الربیع، حیث تتكون مناطق بنیة صدئیة اللون على غالف الطلعة 
 .الزهریةاالعراض اكثر وضوحًا على السطح الداخلي للطلع حیث یبدأ الفطر بمهاجمة النویرات 

عندما ینشق غالف الطلعة یظهر به تعفن جزئي او كلي لالزهار والشماریخ حیث تكون لها رائحة غیر مقبولة  - ب
 .وسرعان ماتجف

  اعراض االصابة بمرض الخامج او خیاس الطلع او عفن النورات
  
  
  
  
  
  
  
  

  



www.iraqi-datepalms.net 2011 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  یخ الزهریة متعفنةعندما ینشق غالف الطلعة المصابة تظهر االزهار والشمار ) 2شكل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تتكون بعض الثمار المحدودة حینما تكون االصابة قلیلة) 4شكل(                   درجات متفاوتة من اصابة النورات) 3شكل(  

  )قلیلة،متوسطةـ شدیدة(الزهریة        
  

 
كون محتویاته الداخلیة مصابة بأكملها العفن الى العراجین، وقد یبقى الطلع المصاب بشدة مغلقًا عندما ت قد یمتد - ج

 .ماعدا قاعدة النویرات الزهریة التي تبقى غالبًا حیة
اصفر اللون وشفاف، وقد تظهر علیه نقاط بنیة اللون تقابل ) الجف(یصبح الوجه الداخلي لغالف الطلعة المصابة  - د

 .نقاط االتصال باالزهار المصابة
في مظهرها وتتكون قطرات صغیرة من الماء على السطح، وغالبًا مایكون  تكون االنسجة المریضة زیتیة وشفافة -هـ

  .الجزء المركزي من المنطقة المصابة مغطى بنقاط بنیة ضاربة للبیاض



www.iraqi-datepalms.net 2011 
 

لزهریة جافة ومغطاة بنمو فطري شبیه باللباد یعطي مباشرة الجراثیم الدقیقة للفطر، والتي تظهر تصبح النویرات ا -و
، ولكن عندما یكون المرض  Mauginiella scaettaeما یكون الفطر المسبب هو الفطر كمسحوق ابیض اللون عند

یكون النمو الفطري وردي اللون، وحینما یكون مسبب المرض هو الفطر   Fusarium moniliformeناتجًا عن الفطر 
Chalara (Thielaviopsis) paradoxa    أو انواع من فطر األلترناریاAlternaria spp.  أنه یكون داكن اللون ف

  . او أسود
  

  :الظروف البیئیة المالئمة للمرض
 .تزداد االصابة بهذا المرض عندما یسود شتاء بارد وطویل نسبیًا یتبعه هطول امطار غزیرة في الربیع التالي - 1
ان المدى الحراري المناسب والضروري لظهور وتطور مرض الخامج یتراوح مابین ) م1991عام (ذكر الجربي  - 2

ْ ، وهذا قد یفسر هروب بعض االصناف من االصابة ألن طلعها قد یظهر إما مبكرًا جدًا او متأخرًا 15-21 م
جدا خالل فترة الیتمكن فیها الفطر الممرض من النمو واحداث االصابة حیث تكون درجات الحرارة غیر 

 .مناسبة لنموه
هملة وكذلك التي تنمو في اراضي غدقة سیئة تزداد االصابة على االشجار الموجودة بالمزارع القدیمة والم - 3

 .الصرف او أراض ملحیة
على الرغم من ان هذا المرض یصیب العدید من اصناف نخیل التمور اال هناك تفاوتًا في قابلیة االصناف  - 4

 %. 20- 10فمثًال البرحي والسكري تكون اصابتهما متوسطة في حدود . لالصابة
المؤنثة على السواء، اال ان بقاء بعض النورات المصابة على االشجار هذا المرض یصیب النورات المذكرة و  - 5

یؤدي الى سهولة اصابة النورات على نفس الشجرة في السنوات التالیة وكذلك سهولة انتقاله الى النورات 
 .المؤنثة على االشجار االخرى

  
  :مكافحة المرض

ولذلك یقاوم ر أولى الخطوات الفعالة لمكافحة هذا المرض،إن العنایة الجیدة بمزارع النخیل ونظافة رأس النخلة تعتب
هذا المرض اساسًا بإتباع بعض الطرق الوقائیة عالوة على استعمال بعض المبیدات الفطریة في الوقت المناسب 

  :وذلك تبعًا للبرنامج االتي
 .ینصح بجمع النورات الزهریة المصابة مع اغلفتها وحواملها وحرقها خارج المزرعة -  أ

ب عدم استعمال لقاح النخیل المصاب والمأخوذ من نخیل ذكر ظهرت علیه اعراض االصابة، اذ انها یج - ب
 .تكون وسیلة لنقل جراثیم الفطر المسبب الى ازهار نخیل االناث الغیر مصابة

یجب وضع عالمات ممیزة على اشجار النخیل المصاب في فصل الربیع اثناء ظهور االصابة وقبل ازالة  - ج
بالمبیدات الفطریة خالل اشهر الخریف  لمصابة، وذلك لكي یتم رش االشجار المصابة وماحولهاالنورات ا

والشتاء التالیة فقط حتى التظهر علیها اصابات جدیدة في موسم الربیع التالي، ألنه الیجدي الرش بالمبیدات 
یجب عمله هو العمل على بعد ظهور االصابة مباشرة حیث ان الطلع المصاب یكون قد اتلف فعًال وان كل ما

علیها االصاب او تلك المحیطة بها  وقف ظهور اصابات جدیدة سواء على االشجار التي سبق ان ظهرت
باحد المبیدات الفعالة بعد الصرام مرتین بین  والتي یحتمل انتقال جراثیم الفطر الممرض الیها،  حیث یتم الرش
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قبل خروج الطلع في بدایة الموسم التالي، بحیث یتم رش رأس كل منهما شهر تقریبًا ثم یعاد الرش مرة اخرى 
 :لتر من محلول احد المبیدات االتیة 10النخلة جیدًا بحوالي 

  
  معدل االستعمال  إسم المبید  

  لتر ماء 100/جم 150-100  بینومیل  1
  لتر ماء 100/جم 150  بافستین  2
  لتر ماء 100/جم 150  كاربندازیم  3
  لتر ماء 100/جم 150  70سونفانیت   4
  لتر ماء/جم 300-250  تراي ملتوكس فورت  5
  لتر ماء 100/جم 200-150  بانكوبلس  6
  لتر ماء 100/ جم300-250  مانكوزیب  7
  لتر ماء 100/ جم 300-250  مانیب  8
  لترماء 100/ جم 250-200  مانكوبر  9

  .لتر ماء 100/ جم 250-200  50بلص  -فاكومیل  10
  

  .لتر 100/ 3سم 50ناشرة والصقة الى محلول الرش مثل الستویت بمعدل وینصح بإضافة مادة 
  

كتاب اهم امراض وافات نخیل التمر بالمملكة العربیة السعودیة وطرق مكافحتها، وزارة الزراعة والمیاه ادارة االرشاد : المصدر
  2002.منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة-والخدمات الزراعیة شعبة وقایة المزروعات

 
  


